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Suseåns Vattenråds årsmöte 6 mars 2019
Kvibille Gästgiveri kl. 18.30.
Årsmötet inleds med att Mats Lindqvist från Trafikverket berättar om dammarna
som anlades vid E6:an för över 20 år sedan. Hur sköts de och hur fungerar de i
dagsläget?

Dagordning (enligt stadgar antagna april 2012)
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två mötesjusterare
6. Fastställelse av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet
11. Beslut i ärenden som väckts genom motion
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
13. Årets budget
14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
Styrelsen har bestått av ordföranden och 6 ledamöter
15. Val av ordförande för ett år
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Valberedningens förslag: omval av Agneta Åkerberg
16. Val av ledamöter
Ledamöterna: Anders Carlsson, Ingvor Johansson och Lars-Åke Östergren
kvarstår 1 år.
Valberedningens förslag: omval av
Roland Alexandersson, Lars Andersson och Leif Johansson på 2 år.
17a. Val av revisorer, minst 2 st, var av en sammankallande
Valberedningens förslag: omval av Lennart Bengtsson och Lars-Anders
Måttgård
17b. Val av revisorssuppleant
Valberedningens förslag: omval av Lennart Larsson
18. Val av valberedning, minst 2 st, var av en är sammankallande
Valberedning har varit Alf Andersson (sammankallande),
Mattias Bengtsson och Lars Svensson.
19. Till styrelsen anmälda ärenden
- Ändring i stadgarna av § 4
Nuvarande lydelse:
§4 Suseåns Vattenråd har sitt säte i Halmstad och Halmstads kommun
hanterar vattenrådets administration och ekonomi.
Föreslagen ändring:
§4 Suseåns Vattenråd har sitt säte i Halmstad och Halmstads kommun
hanterar vattenrådets administration.
Utdrag ur stadgarna:
§13 Stadgar. Beslut om ändring av stadgar skall fattas på
föreningsstämman med minst tvåtredjedelars majoritet.
20. Mötets avslutande

Ekonomisk berättelse Suseåns Vattenråd 2018
Behållningen på bankkontot var vid årets början 63 480,55 kr.
Vid årets slut var behållningen 78 157,55 kr.
Årets intäkter 2018 är 60 000 kr. Årets kostnader är 45 176 kr. Årets Resultat 14 825 kr. (1 kr avrundning)
Att observera är att Falkenbergs kommun numera betalar ut bidrag i förskott för redovisning vid
halvårsskifte. Varför ca 10 000 kr av intäkterna är för kommande verksamhet tom juni 2018.
För Suseåns VR 20180109

Agneta Åkerberg
Kassör Suseåns Vattenråd

Verksamhetsberättelse för Suseåns vattenråd 2018
Styrelse 2018 (fr.o.m. 2018-02-12)
Agneta Åkerberg (ordförande och kassör), Ingvor Johansson (vice ordförande), Roland
Alexandersson, Lars-Åke Östergren, Lars Andersson, Anders Carlsson och Leif Johansson
Politiska representanter
Falkenbergs kommun: Marcus Jöngren, Halmstad kommun: Lars Püss.
För mandatperioden 2018-2022 kommer Jenny Axelsson från Halmstads kommun och Gerd
Weinstrand från Falkenbergs kommun ta över de politiska uppdragen.
Revisorer
Lennart Bengtsson, Lars-Anders Måttgård samt Lennart Larsson som revisorsuppleant.
Valberedning
Alf Andersson, Mattias Bengtsson och Lars Svensson
Årsmöte 2018 hölls i Getinge den 12 februari
Årsmötet inleddes med en föreläsning av Sven-Olov Johansson, tidigare ordföranden i
Suseåns vattenråd samt Marie-Helene Bergstrand och Henrik Larsson från Halmstads
kommun om åtgärderna som genomförts mot översvämning i Getinge.
Medlemsantal och ekonomi
Suseåns vattenråd hade vid årsskiftet 2018/2019 ca 110 personer och ca 25 organisationer
och företag som medlemmar.
Under 2018 har Suseåns vattenråd redovisat ett positivt resultat med 14 825 kr. På
företagskontot fanns vid årsskiftet 78157,55 kr.
Aktiviteter
- Styrelsen har haft 5 styrelsemöten, ett referensgruppsmöte samt 3
fiskegruppsmöten.
- Vattenrådet har deltagit i konferenser och seminarier i länet för att få ökad kunskap
om vattenfrågor och samverka med vattenintressenter.
- Vattenrådet har deltagit i Kattegatts vattenråds två rådslag som hållits under året.
- Vattenrådet har gett ut nyhetsbrev samt uppdaterat hemsidan under året.
- Suseåns vattenråd medverkade på Falkenbergs vattendagar med information om
Suseån och besvarade frågor om hur arbetet går till i ett vattenråd.
- Fiskeklubben Laxen har i samverkan med fiskegruppen sökt bidrag och tagit fram ett
åtgärdsförslag för att förbättra lekbottnar för lax nedströms Boberg. Klubben
kommer även söka pengar för genomförande efter överenskommelse med
markägare är gjord.
Övrig information som berör vattenrådet framöver

Under 2018 fick Berte Qvarn sin tillståndsansökan om ny vattendom godkänd av mark och
miljödomstolen. Domen innebär att Berte nu kan gå vidare i planerna att flytta sitt kraftverk
ut ur kvarnbyggnaden och längre nedströms. Det nya kraftverket beräknas kunna ge dubbel
effekt jämfört med nuvarande och producera ca 2 GWh/år och bidra till Bertekoncernens
mål om att bli fossilfria. Dammen kommer att ligga kvar på samma ställe som i dagsläget.
Den nya domen innebär att Berte kommer att bygga en ny fiskväg som kommer att gå som
en naturlik fåra med 5 % lutning. I den kommer inte bara lax och havsöring kunna vandra
upp och ned utan även svagsimmande arter som havsnejonöga och ål. I fåran kommer det
att släppas 900 l/s vilket är en betydlig ökning jämfört med 250 l/s som går där nu.
Påsadlingen på dammen som Berte tidigare haft tillstånd att göra har dem ansökt om att få
ta bort vilket domstolen bifallit.
Suseåns vattenråd har följt processen med ett nytt tillstånd för Berte Qvarn sedan processen
inleddes 2013. Nu ansöker Berte om bygglov och allt beräknas vara klart till 2022.
Under 2018 och 2019 har stora förändringar skett i lagstiftningen kring vattenkraften. Alla
kraftverk som inte har tillstånd från Miljöbalken (tidigare än 1999) ska omprövas för att få
moderna miljövillkor. Detta innebär att alla kraftverk utom Berte inom en 20-årsperiod
kommer att omprövas.
Under 2018 ansökte och fick Falkenbergs, Varbergs och Halmstads kommun bidrag för att
anställa en åtgärdssamordnare. Den ska arbeta med att kontakta markägare och försöka
hjälpa till och vägleda till åtgärder som kan minska övergödningen av vattendragen. Under
våren 2019 kommer åtgärdssamordnaren/na komma på plats och förhoppningsvis påbörja
arbetet så snabbt som möjligt. Är man intresserad av att göra åtgärder eller är intresserad av
att veta mer går det bra att kontakta vattenrådet eller åtgärdssamordnarna direkt då dem är
på plats i april-maj.
Under första halvan av året var Marie-Helen Bergstrand samordnare och efter augusti är
Ellinor Waldemarson tillbaka från sin föräldraledighet.
Verksamhetsberättelse för 2018 skrivs under av styrelsen:

____________________________

______________________________

Agneta Åkerberg, ordförande och kassör

Ingvor Johansson, Vice ordförande

____________________________

______________________________

Roland Alexandersson

Lars Andersson

____________________________

______________________________

Anders Carlsson

Leif Johansson

____________________________
Lars-Åke Östergren

Förslag till verksamhetsplan för Suseåns Vattenråd 2019
Vattenrådets vision
Suseåns Vattenråd har som vision att Suseån ska ha en god ekologisk och kemisk status
och vara en tillgång för alla inom avrinningsområdet; boende, verksamma och för det
rörliga friluftslivet.
Vattenrådets syfte
Suseåns Vattenråd ska vara en mötesarena för medlemmarna och vill inspirera till att åtgärder
genomförs i samverkan eller på eget initiativ av enskilda personer, företag, föreningar och
organisationer i avrinningsområdet.
Vattenrådets verksamhet 2019
Suseåns vattenråd avser att under 2019 bedriva följande aktiviteter:
•

Följa och informera om vattenmyndighetens arbete med förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.

•

Vara informativt stöd till intressenter inför åtgärdsprojekt inom Suseåns
avrinningsområde.

•

Fortsätta samarbetet med Högskolan i Halmstad.

•

Uppföljning av vägverkets dammar längs E6:an och Suseån

•

Verka för fiskevårdsåtgärder och fiskeaktiviteter i Suseån och dess biflöden.

•

Följa förekomsten av invasiva arter i Suseån och regelverket kring dessa.

•

Anordna en informationsaktivitet inom ramen för samverkan vattenråden Halland Friska jordar ger rent vatten.

•

Fortsatt samverkan med LBVA och VIVAB angående bräddningar i Suseån.

•

Samverka med Kattegatts kustvattenråd och andra vattenråd.

•

Ge ut två nyhetsbrev under året och hålla hemsidan uppdaterad.

Styrelsearbetet
Suseåns Vattenråd kommer under år 2019 förutom styrelsemöten också ha
referensgruppsmöte samt arbetsgruppsmöten med Suseåns fiskegrupp.
Styrelsemedlemmar skall representera Suseåns vattenråd vid möten under året samt föra
vidare information till sina respektive föreningar och organisationer.
Styrelsen kommer vid behov att utse arbetsgrupper för specifika frågor/projekt.

